
ACTA Nº 2/99 

ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ESPOSENDE, 

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1999: 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de mil novecentos e noventa e nove, nesta cidade de 

Esposende e Auditório da Biblioteca Municipal Manuel de Boaventura, reuniu em sessão 

ordinária a Assembleia Municipal de Esposende, expressamente convocada para o efeito, sob 

a presidência do senhor António Fernandes Ribeiro, na qualidade de Presidente da Mesa da 

mesma. 

A reunião da presente sessão foi secretariada pelos Primeiro e Segundo Secretários da Mesa, 

respectivamente, Manuel Mariz Neiva e José Manuel do Casal Almeida. 

Para além dos membros da Mesa, encontravam-se presentes os seguintes membros da 

Assembleia: Agostinho Penteado Neiva, Juvenal da Silva, Rui António Ferreira de Agonia 

Pereira, António Maranhão Peixoto, José Luis Correia de Azevedo, Alberto de Jesus da Cruz 

Pereira, Carlos Alberto Fernandes Ribeiro Pereira, José Baltazar de Matos, Francisco Xavier 

Maio Pereira de Sousa, Manuel Ferreira Vieira, Manuel Carlos Alves Matos Ferreira, Eduardo 

Moreira de Melo, Álvaro Manuel Oliveira Maio, António de Sousa Cepa, José Gualdino Baptista 

da Silva, José do Paço Lopes, João Augusto Pinto Vilarinho Rodrigues, Victor Manuel da Silva 

Faria, Otílio Fradique dos Santos Hipólito, Manuel Fernando Lima Meira Torres, José Maria 

Eiras Azevedo Costa, José Artur Saraiva Marinho, José Carvalho da Mota, Sílvio de Azevedo 

Abreu, Fernando Pereira Marques, Abílio Cepa Cerqueira, Mário Neiva Losa, Carlos Alberto 

Gomes de Faria, António Manuel Ferreira Vilaça e António Carlos Vieira da Silva. 

Sendo nove horas e trinta e cinco minutos, verificando-se haver "quorum" para o 

funcionamento da Assembleia, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada aberta a sessão, 

encontrando-se presente o senhor Presidente da Câmara Municipal Dr. Fernando João Couto e 

Cepa, em representação desta. 

Verificou-se, entretanto, a ausência dos seguintes elementos: Manuel Joaquim Marques Peres 

Filipe, José Eduardo de Sousa Felgueiras e Jorge Humberto Sousa e Silva. 

Não compareceu inicialmente o senhor Francisco Xavier Maio Pereira de Sousa. 

Foi dado conhecimento, pelo Presidente da Mesa, da correspondência recebida. 

01 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Usaram da palavra os seguintes elementos: 



Carlos Ferreira, procedeu à leitura da seguinte exposição: "25 de Abril de 1974 para muitos 

milhões de pessoas não é mais do que uma data como muitas outras, uma data que 

absolutamente nada lhes diz. Mas para Portugal e para os portugueses, 25 de Abril de 1974, 

não é uma data como outra qualquer, pois, foi, é e será um marco histórico, foi, é e será uma 

referência inesquecível para todos nós. Falar no 25 de Abril de 1974, é não conseguir esquecer 

Oliveira Salazar, Marcelo Caetano e o regime que instituíram e na Pide/DGS; Falar no 25 de 

Abril de 1974 é lembrar ‘A Grándola Vila Morena’, ‘o povo unido nunca mais será vencido’, ‘O 

povo está com o MFA’, o ‘avante camarada avante’; Falar no 25 de Abril de 1974 é não 

esquecer, entre outros, os militares Salgueiro Maia, Otelo Saraiva de Carvalho, Victor Alves, 

Vasco Lourenço, António Spínola, Costa Gomes e todos os pequenos que não passaram à 

história; Falar no 25 de Abril de 1974 é reviver a revolução dos cravos ao peito; Falar do 25 de 

Abril de 1974 é associar a ideia dos presos e exilados políticos, do fim da guerra colonial e o 

desaparecimento do império português por terras do além mar; Falar do 25 de Abril de 1974 é 

recordar as passagens administrativas, as manifestações populares, o aparecimento em 

Portugal dos partidos políticos, as propagandas eleitorais e as barricadas, é reviver a 

esperança, a reforma agrária, a libertação da mulher, o reconhecimento dos direitos e das 

liberdades fundamentais dos cidadãos. Falar do 25 de Abril de 1974 é fundamentalmente falar 

de Liberdade na sua verdadeira acepção, no seu verdadeiro significado. Falar do 25 de Abril de 

1974 é recordar as comemorações efectuadas há alguns dias praticamente por todo o país, 

não tendo Esposende sido excepção, as conferências, as publicações e reedições de livros por 

ocasião dos 25 anos, a sucessão dos programas nos canais televisivos e nas rádios, a 

proliferação dos artigos jornalísticos pelos rádios, pelos semanários e outras publicações, bem 

como é lembrar muitas outras diligências, actos e omissões cuja indicação seria aqui fastidioso 

referir. Mas falar do 25 de Abril de 1974 é lembrar também que desde tal data decorreram já 25 

anos. E ao fim de 25 anos passados depois daquela revolução, qual é o estado de Portugal: É 

um estado preocupante. A classe piscatória praticamente não existe. Abateram-se os barcos e 

subsidiaram-se os pescadores para deixarem de pescar. Assiste-se à chegada de toneladas de 

peixe provenientes do exterior, como manifesto prejuízo da sua qualidade para o consumidor. 

A agricultura vive num conturbado estado de agonia, multiplicando-se as queixas dos 

agricultores. As manifestações são dispersadas à bastonada, ao chuto e ao pontapé das forças 

de intervenção, como aconteceu com os suinicultores. O desporto está afundado em 

suspeições, corrupções e em negociatas. É de lamentar o tratamento que o Estado dá aos 

heróis nacionais deste sector, e lembro-me, por exemplo do campeão olímpico Carlos Lopes, 

que teve que ir vender electrodomésticos americanos para fazer face à sua subsistência. A 

saúde está num completo caos. São as filas de espera para as intervenções cirúrgicas pela 

segurança social, as quais importam que quando chega a vez do doente ser atendido, se não 

faleceu da doença, faleceu de velhice. São os serviços de urgência dos hospitais 

completamente entupidos de doentes, a falta de médicos, a falta de hospitais, a insuficiência 

dos meios técnicos necessários ao diagnóstico e ao tratamento das doenças, os ‘lobbies’ 

médicos, a expansão de doenças graves como a sida, o cancro, a tuberculose, as alergias, 



etc... O ensino situa-se algures entre o estado caótico e a confusão. Chegou-se ao cúmulo de 

um estudante do ensino superior não saber quem foi o primeiro rei de Portugal. A Justiça é 

morosa, pachorrenta e inconsequente. Continua-se a coser os processos com agulha e fio 

como já acontecia no tempo dos afonsinhos, não se aumenta o quadro dos oficiais de justiça, 

nem o quadro de magistrados, não se criam novos tribunais, não se aumenta a capacidade dos 

existentes, não se apetrecham as precárias instalações com meios informáticos adequados 

aos tempos actuais. Assiste-se ao acumular dos processos, à prescrição dos crimes graves, à 

impunição dos delinquentes, à concessão sistemática de perdões e amnistias, à tentativa do 

controlo do poder judicial pelo poder político, à dança das cadeiras nos lugares do topo das 

hierarquias dos magistrados, à destituição de pessoas competentes por amantes de ‘strip-

tease’, à despenalização ou descriminalização do consumo da droga. Militarmente, a defesa 

das colónias do ultramar, deu lugar à guerra na Bósnia e no Kosovo, à deslocação dos nossos 

jovens e aviões para tais paragens, tudo à custa dos dinheiros dos contribuintes. Como 

contrapartida, por tal empenho, trazemos refugiados para engrossar as fileiras dos clientes da 

segurança social. Nas relações humanas, substituiu-se o respeito pela desconsideração, 

deterioraram-se as relações afectivas e familiares, degradaram-se os valores éticos. Depois, há 

ainda a referir a descaracterização, a ditadura do mercado, do lucro, do consumo, da moda, do 

estrangeirado, a corrupção imparável, o favorecimento dos grandes grupos económicos, o 

desespero dos pequenos comerciantes, o crescimento dos crimes ecológicos e ambientalistas 

e a sua impunidade, o aumento da poluição, etc. E o que faz o Governo perante este estado 

geral da nação: na sua política externa submete Portugal à vontade dos outros países, não tem 

voz própria, não tem traçado um rumo preciso e coerente. Internamente, não governa, mas 

rege. O primeiro ministro António Guterres preocupa-se com o controle da RTP e com a 

propaganda pepsodent, mostrando os dentes aos portugueses sempre que a oportunidade lhe 

surge, empenha-se na concessão de subsídios às Câmaras rosa, em prejuizo e penalização 

das Câmaras de cor diversa, assiste impávido e sereno às guerras e lutas fratricidas entre os 

seus correligionários, como acontece com o caso do aeroporto da Portela, emprega ‘boys’, e 

deixa que Portugal se afunde numa crise preocupante, hipotecando o nosso futuro e o dos 

nossos filhos." Seguem-se assinaturas. 

Solicitou esclarecimentos o membro José Luis Azevedo, os quais foram respondidos. 

Juvenal Silva, que procedeu à leitura da seguinte exposição: "Com o 25 de Abril de 1974 

acabaram em Portugal os delitos de opinião. No entanto, em Esposende vive-se, hoje, à 

margem do regime democrático. No âmbito das comemorações concelhias dos 25 anos do 25 

de Abril, o P.S. produziu um texto, tal como os outros partidos políticos, destinado a ser 

inserido em livro publicado pela autarquia a expensas de todos os munícipes. 

Vergonhosamente, a maioria que governa o concelho, tentou primeiro adulterar o conteúdo do 

texto, depois como o Partido Socialista não o permitisse, pura e simplesmente, censuraram-no. 

Para que não haja dúvidas nesta Assembleia do seu teor, passo a citá-lo: ‘25 de Abril de 1974 

– 25 anos de liberdade. Comemorar 25 anos sobre o 25 de Abril de 1974 constitui um momento 



de regozijo, mas também um momento de reflexão. De facto, 25 anos passados sobre o 25 de 

Abril, já ninguém em Portugal admitia viver sob um outro regime, que não o democrático. Esse, 

é sem dúvida, o melhor dos elogios que podemos dar a tão transcendente data para o futuro do 

nosso país. A Democracia trouxe aos portugueses dignidade enquanto indivíduos, e trouxe a 

Portugal desenvolvimento e progresso. Hoje, importa, essencialmente, não perder de vista os 

desafios que se colocam aos cidadãos para cumprir o espírito de Abril. Ou seja, todos temos 

de lutar para que a sociedade portuguesa se torne mais justa, fraterna, solidária, tolerante e 

progressiva. Em Esposende, o 25 de Abril deixou marcas profundas na sociedade. O ‘post’ 25 

de Abril em Esposende, constitui uma explosão de progresso e desenvolvimento, de bem estar 

social, de que as autarquias eleitas democraticamente pelo povo, não poderão ser dissociadas. 

Contudo, ainda muito há a fazer. O concelho de Esposende carece de pedagogia democrática, 

a começar pelo poder instalado na autarquia. Carece de desenvolvimento económico. Carece 

de melhor ambiente. Carece de uma sociedade civil autónoma e liberta do poder de direito, e 

de facto, exercido pela Câmara. Um concelho, como um país, será tanto mais desenvolvido, 

quanto mais o for a respectiva sociedade civil. Em Esposende, 25 anos após o 25 de Abril, é 

necessário ‘desmunicipalizar’ a sociedade civil, tornando-a genuinamente autónoma e livre, 

para que a democracia seja mais participativa e substantiva, e cada vez menos uma 

democracia pouco mais que formal. Viva o 25 de Abril! Viva Esposende! Viva a Liberdade! Viva 

Portugal.’ O comportamento da maioria ao censurar o nosso texto provou que o concelho de 

Esposende ‘carece de pedagogia democrática’, confirmando a nossa análise. Como é possível 

que uma comissão emanada desta Assembleia se julgue acima da Lei, e se arrogue o direito 

de insultar o espírito de Abril? Com esta atitude demonstraram que em 25 anos ainda não 

foram capazes de assimilar a cultura democrática, razão pela qual não a sentem, não a vivem, 

e muito menos a praticam." Seguem-se assinaturas. 

Pelo Presidente da Mesa foi prestado esclarecimento relativamente à exposição apresentada 

pelo membro Juvenal Silva, tendo este reafirmado as críticas apresentadas na referida 

exposição. 

Agonia Pereira apresentou algumas observações às questões entretanto surgidas e solicitou 

ao membro Juvenal Silva a indicação em concreto de qual a parte do texto para o qual outros 

elementos da Comissão teriam sugerido alteração. Mais afirmou desconhecer a existência da 

Comissão para as comemorações e respectivas tarefas, lamentando, como membro 

independente desta Assembleia Municipal. 

A esta questão respondeu Juvenal Silva. 

José Luis Azevedo manifestou o seu louvor pelo facto deste município ter comemorado o "25 

de Abril" e apresentou o seu lamento por não ter sido uma comemoração formal desta 

Assembleia. 



Agostinho Neiva apresentou alguns esclarecimentos sobre a proposta de constituição de uma 

comissão para as comemorações do "25 de Abril". 

Álvaro Maio referiu o bom funcionamento da comissão das comemorações do 25 de Abril, até 

ao momento da apresentação de textos para inclusão no livro. 

Entretanto, compareceu à sessão o membro Francisco Xavier, cuja falta até agora foi 

considerada justificada. 

Eduardo Melo apresentou as suas justificações para as diversas observações entretanto 

surgidas. 

João Vilarinho afirmou que não subscreve o texto apresentado pelo CDS-PP e incluido no livro. 

José Luis Azevedo, usando da palavra, questionou sobre notícia publicada no jornal "O Crime", 

edição de vinte e dois do corrente e respeitante a cancelamento de presumível contrato para 

realização de um espectáculo musical. 

Usando da palavra, depois de devidamente autorizado, o senhor Presidente da Câmara 

apresentou explicações sobre o assunto. 

Mais questionou sobre a moção de censura aprovada ao senhor Vereador Dr. Tito Evangelista, 

nomeadamente que a referida moção teria sido publicada em diversos jornais locais, regionais 

e nacionais, questionando então qual o seu custo, em relação ao custo da publicação de 

convocatórias da Assembleia Municipal, tendo o senhor Presidente da Câmara comunicado 

que os serviços informarão os respectivos custos e ainda, que foi publicada em dois jornais 

locais e um nacional. 

Juvenal Silva questionou o grupo do PSD sobre se face ao facto de queixas de Alberto 

Figueiredo contra Tito Evangelista terem sido arquivadas, a atitude a tomar será idêntica à 

tomada contra o referido Vereador do Partido Socialista. 

Carlos Ferreira apresentou esclarecimentos relativamente a este assunto. 

Álvaro Maio, referindo-se à moção de censura, comentou outras situações que se verificam 

entre o Vereador do Partido Popular e os elementos do Partido Social Democrata na Câmara.  

Respondeu Carlos Ferreira, apresentando os trâmites legais que os processos correm nos 

tribunais. 

Ausentou-se da sessão o membro José Carvalho da Mota. 

02 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: 



Foi presente a informação escrita do senhor Presidente da Câmara, entretanto distribuida aos 

elementos presentes. 

Colocaram questões ao senhor Presidente da Câmara, os seguintes elementos: 

José Luis Azevedo, sobre o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), bem como 

relativamente ao teor da presente informação escrita; 

Alberto Pereira, também questionou sobre o POOC; 

Juvenal Silva questionou sobre o projecto PROCOM; 

Manuel Fernandes Torres, Presidente da Junta de Freguesia de Belinho solicitou informação 

sobre documentos suplementares do POOC; 

João Vilarinho, comentou sobre a situação do saneamento na Avenida Marginal; 

E Álvaro Maio, sobre ligações clandestinas à rede de saneamento. 

A todas as questões respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

03 - PERÍODO DA ORDEM DO DIA: 

De seguida, entrando-se no período da ordem do dia, foram apreciados e votados os seguintes 

assuntos, constantes da agenda de trabalhos: 

03.01 – REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS, LICENÇAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS – INFORMAÇÃO DE DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: 

Foram presentes, para conhecimento, os seguintes despachos do senhor Presidente da 

Câmara Municipal: 

"Aquando da execução da proposta do novo Regulamento e Tabela de Taxas, Licenças e 

outras receitas Municipais, pretendeu-se que as construções industriais situadas dentro das 

áreas destinadas a fins industriais ficassem isentas do pagamento de Taxa de Urbanização, 

dado que é uma forma de incentivar a fixação de indústrias, desde que cumpram todos os 

regulamentos em vigor aplicáveis, designadamente em matéria de defesa do meio ambiente, e 

consequentemente a criação de emprego e riqueza do próprio concelho. Contudo, reconhece-

se que a letra da tabela de taxas não foi a mais feliz e a alínea h) do artº 7º levanta dúvidas de 

interpretação, dado que se refere a empreendimentos destinados exclusivamente a indústria, 

quando inseridos em zonas industriais devidamente demarcadas. Ora, face ao disposto no 

Regulamento do Plano Director Municipal, designadamente nos seus artigos 25º e 26º, poderá 

pressupor-se que a não aplicação ou cobrança da referida Taxa de Urbanização só será 



aplicável àqueles projectos que se insiram nas zonas industriais previstas no artigo 26º do 

Regulamento aludido. De facto, assim não se pretendia e o âmbito de aplicação da referida 

alínea h) do artigo 7º da Tabela de Taxas é mais lato abrangendo também os Núcleos 

Industriais e as unidades industriais avulsas previstas no artigo 25º do Regulamento do P.D.M. 

de Esposende. Assim, dado que não se trata de uma alteração ao Regulamento e Tabela de 

Taxas, Licenças e outras receitas Municipais, determino, nos termos do disposto no artigo 86º 

do Regulamento atrás referido, que o âmbito de aplicação da não cobrança de Taxa de 

Urbanização a que alude a alínea h) do artigo 7º já referido inclua, quer as zonas industriais 

previstas no artigo 26º do Regulamento do P.D.M., quer os núcleos industriais e as unidades 

industriais previstas no artigo 25º do mesmo regulamento. Por último, determino, face à 

interpretação agora veiculada e nos termos do nº 4 do artigo 11º do Regulamento e Tabela de 

Taxas, Licenças e Outras receitas Municipais, que, naqueles processos de licenciamento aos 

quais foi cobrada indevidamente a Taxa de Urbanização, se proceda à restituição dos valores 

cobrados em excesso." Segue-se assinatura: 

"Nos termos do artº 86º do Regulamento da Tabela de Taxas, Licenças e outras Receitas 

Municipais, e por haver dúvidas quanto à aplicação das alíneas f) e g) do artº 7º da Tabela de 

Taxas, determino: 1 – Nas obras de construção nova, de ampliação, de reconstrução ou de 

modificação, por metro quadrado e por piso, a taxa a cobrar nas áreas integrantes do mesmo 

edifício destinado a habitação, ainda que destinadas a garagem ou arrumos da mesma 

habitação, por exemplo quando são garagens ou arrumos situados na cave ou no r/chão do 

mesmo edifício destinado a habitação, será de duzentos escudos; 2 – Quando essas áreas 

destinadas a garagens ou arrumos não façam parte integrante do mesmo edifício ou, mesmo 

que encostadas ao mesmo corpo, não tenham comunicação directa com ele, a taxa a cobrar 

será de quatrocentos escudos; 3 – Nos casos previstos no número um do presente despacho e 

para cálculo da Tu essas áreas integram-se no factor A2, dado que são destinadas a garagens 

individuais." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor dos despachos. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

José Luis Azevedo informou que considera que os presentes despachos extravasam as 

competências da Câmara Municipal, por se tratar de alteração ao regulamento e tabela de 

taxas.  

Juvenal Silva também apresentou considerações sobre o presente assunto. 

Face às questões levantadas, o senhor Presidente da Câmara informou que solicitará à 

Comissão de Coordenação da Região Norte, parecer sobre a legalidade dos despachos 

exarados. 



A ASSEMBLEIA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO. 

03.02 – CONSELHO MUNICIPAL DE CAÇA – NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DAS 

JUNTAS DE FREGUESIA: 

De harmonia com despacho do senhor Presidente da Câmara, foi presente a seguinte 

informação do Chefe da Divisão de Administração Geral: "Foi-me presente para informação o 

ofício apresentado nesta Câmara pelo Clube de Caça e Pesca ao Sul do Cávado, no qual 

aquele clube solicitava que se procedesse às diligências necessárias no sentido de organizar o 

supra referido ‘Conselho Municipal de Caça’. Cumpre-me pois informar V. Ex.cia do seguinte: 1 

– O Decreto-Lei nº 136/96, de 14 de Agosto, prevê no seu nº 3 do artº 133º a criação dos 

conselhos cinegéticos e de conservação da fauna municipais, abreviadamente designados por 

conselhos cinegéticos municipais, os quais se circunscrevem à área do concelho e são 

presididos pelo respectivo Presidente da Câmara Municipal; 2 – O nº 4 do referido artigo dispõe 

que os conselhos cinegéticos municipais são constituídos pelos seguintes vogais: dois 

representantes dos caçadores do concelho; um representante das associações de defesa do 

ambiente existentes no concelho ou, na sua inexistência, das associações regionais ou 

nacionais com delegação no concelho ou região; três representantes dos agricultores do 

concelho; um autarca de freguesia a eleger em assembleia municipal; um representante dos 

serviços regionais do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. 3 – 

Determina o nº 5 do mesmo artigo que os conselhos se consideram constituídos a partir da 

data da primeira reunião, convocada pelos respectivos presidentes, sendo que da referida 

reunião será elaborada acta e dela remetida cópia à Direcção Geral das Florestas, 

acompanhada de cópia dos pertinentes documentos, para efeitos de verificação da legalidade 

da sua constituição e registo. 4 – Nestes termos, sendo V. Ex.cia designado presidente 

daquele conselho a criar, poderá caso assim o entenda, mandar proceder aos contactos 

necessários para a designação dos restantes elementos do conselho, de acordo como referido 

no nº 2 da presente informação." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Foi presente a seguinte proposta do grupo do Partido Social Democrata: "Carlos Alberto 

Gomes de faria, Presidente da Junta de Freguesia de Palmeira de Faro": 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, CORRIDO ESCRUTÍNIO SECRETO, POR 

MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, COM VINTE E SETE VOTOS A FAVOR E CINCO 

ABSTENÇÕES, NOMEAR CARLOS ALBERTO GOMES DE FARIA, PRESIDENTE DA JUNTA 

DE FREGUESIA DE PALMEIRA DE FARO, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE CAÇA 

COMO REPRESENTANTE DAS JUNTAS DE FREGUESIA. 



03.03 – DOAÇÃO DE PRÉDIO – PROPOSTA: 

De harmonia com deliberação tomada em reunião realizada em 4 de Março de 1999, a Câmara 

Municipal solicita a esta Assembleia autorização para proceder à doação de prédio a favor de 

Manuel Moreira de Sá, bem como autorizar que suporte as despesas respeitantes ao imposto 

respectivo, de harmonia com informação do Chefe da Divisão de Administração Geral, do 

seguinte teor: "Pela presente, relacionado com o assunto em título cumpre-me informar V. 

Ex.cia do seguinte: 1 – Em 1980, face à necessidade de construção do arruamento de acesso 

ao mercado municipal a Câmara Municipal procedeu a negociações para aquisição de quatro 

habitações aos seus respectivos proprietários. 2- Se algumas dessas situações foram 

resolvidas, duas há que ainda se arrastam no tempo sem lhes ter sido dada qualquer solução. 

Assim, estando a decorrer buscas no sentido de coligir os documentos necessários para 

instruir o processo relativo à aquisição que deveria ter sido feita ao senhor José Alfredo Lima 

de Barros e esposa, apresenta-se, porque já se dispõem documentos, o seguinte caso: a) O 

senhor Manuel Moreira de Sá era proprietário, em conjunto com a sua esposa, de uma casa 

térrea com quatro divisões e logradouro, prédio este sito na Rua de S. João em Esposende, e 

inscrito na matriz predial urbana sob o artº 273; b) A Câmara Municipal deliberou em sua 

reunião de 29 de Julho de 1980 permutar o referido prédio por uma casa do tipo B que era de 

sua pertença, sita no Bairro Social; c) A escritura de permuta nunca chegou a ser efectuada, 

contudo o senhor Manuel Moreira de Sá está, desde essa data a ocupar a referida habitação e 

a Câmara Municipal demoliu a habitação daquele já referida; d) Poder-se-ia pensar que seria 

agora efectuar a escritura de permuta e solucionar o caso, mas assim não é, pois, em 1983 a 

Câmara solicitou à Repartição de Finanças que o artigo 273 (antiga casa do senhor Manuel Sá) 

fosse eliminado – assim como os outros -, logo, o bem a permutar já não existe, nem de facto, 

nem seus registos, até porque não estava participado na Conservatória do Registo Predial; e) 

Desta forma, porque urge solucionar o assunto, já que o senhor Manuel de Sá ocupa o prédio 

mas não tem título comprovativo da sua posse, deixo à consideração de V. Ex.cia o seguinte 

procedimento: i) Proponha à Câmara Municipal no sentido de ser doado o referido prédio ao 

seu ocupante e, dado que na altura não se previa qualquer custo adicional para aquele, 

suporte das despesas inerentes ao imposto a suportar, num total aproximado de cinquenta mil 

escudos; ii) aprovação deste procedimento por parte da Assembleia Municipal; iii) Em caso de 

aprovação, efectivação da escritura de doação." Segue-se assinatura: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se intervenções de José Luis Azevedo e Juvenal Silva. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, 

APROVAR A PROPOSTA DE DOAÇÃO DO PRÉDIO E AUTORIZAR O PAGAMENTO DAS 

DESPESAS INERENTES AO IMPOSTO RESPECTIVO. 



03.04 – POSTURA DE TRÂNSITO DA VILA DE FORJÃES – PROPOSTA: 

Foi presente, de harmonia com deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia 25 de Março, a proposta de postura de trânsito para a vila de Forjães, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Sílvio Abreu, Presidente da Junta de Freguesia de Forjães; 

Alberto Pereira comentou o facto de na presente proposta não constar referência ao 

estacionamento e às cargas e descargas; 

José Luis Azevedo questionou sobre a forma de publicação da presente proposta, aquando do 

período de apreciação pública, extensiva à proposta para a freguesia de Gandra, face à falta 

de critério para a discussão pública de regulamentos. 

Rui Agonia manifestou o seu apreço pelo facto de a presente proposta, bem como a de Gandra 

terem sido apreciadas anteriormente pelas respectivas Assembleias de Freguesia. 

Às questões colocadas respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E SETE VOTOS A FAVOR E CINCO ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA 

DE POSTURA DE TRÂNSITO PARA A FREGUESIA DE FORJÃES. 

03.05 – POSTURA DE TRÂNSITO DE GANDRA – PROPOSTA: 

Foi presente, de harmonia com deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia 25 de Março, a proposta de postura de trânsito para a freguesia de 

Gandra, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificou-se a intervenção de Fernando Marques, Presidente da Junta de Freguesia de 

Gandra. 



A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E SETE VOTOS A FAVOR E CINCO ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA 

DE POSTURA DE TRÂNSITO PARA A FREGUESIA DE GANDRA. 

03.06 – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, RESPEITANTE AO ANO 

DE 1998 – PROPOSTA: 

Foi presente, de harmonia com deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia 25 de Março a proposta de relatório de actividades da Câmara 

Municipal respeitante ao ano de 1998, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada 

cópia junto à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Álvaro Maio questionou sobre as Piscinas de Forjães; 

José Luis Azevedo questionou sobre quem aprova as contas da Empresa Pública Municipal 

Esposende 2000 e outras entidades em que a Câmara participa. 

Às questões levantadas respondeu o senhor Presidente da Câmara. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E QUATRO VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E TRÊS 

ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL, RESPEITANTE AO ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO. 

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra 

pela seguinte ordem de razões: 1 – O nível de despesa de investimento relativamente ao 

previsto no Plano de Actividades, é baixíssimo, ficando aquém do previsto em cerca de meio 

milhão de contos. 2 – Grande parte da despesa de investimento no ano de 1998, foi ilusória, 

pois refere-se ao pagamento de facturas de obras realizadas em 1997 para a campanha 

eleitoral. 3 – As despesas correntes ultrapassam um milhão de contos. 4 – Apesar de não 

investir, a Câmara Municipal endividou-se a médio e longo prazo, representando o crescimento 

de trinta e sete e meio por cento. 5 – A Câmara geriu mal o exercício, transferindo para os 

vindouros os encargos da sua má gestão. 6 – A Câmara Municipal gasta consigo e com a sua 

máquina, os recursos disponíveis para o investimento necessário. Finalmente votamos contra 

porque as contas referentes ao ano transacto confirma as críticas que já havíamos formulado 

aquando da votação do Plano e Orçamento para o ano de 1998." SEGUEM-SE 

ASSINATURAS. 



03.07 – CONTA DE GERÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO ANO DE 1998 – 

PROPOSTA: 

Foi presente, de harmonia com deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia 25 de Março a proposta de Conta de Gerência da Câmara Municipal 

respeitante ao ano de 1998, cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto 

à minuta da acta da presente reunião, da qual faz parte integrante:  

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E QUATRO VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E TRÊS 

ABSTENÇÕES, APROVAR A PROPOSTA DE CONTA DE GERÊNCIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, RESPEITANTE AO ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO. 

03.08 – RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, RESPEITANTES AO ANO DE 1998 – 

PROPOSTA: 

Foi presente, de harmonia com deliberação tomada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada no passado dia 25 de Março a proposta de relatório de actividades e conta de 

gerência dos serviços municipalizados de água e saneamento, respeitante ao ano de 1998, 

cujo teor aqui se dá como transcrito, ficando arquivada cópia junto à minuta da acta da 

presente reunião, da qual faz parte integrante: 

O senhor Presidente da Câmara explicou o teor da proposta. 

Ausentaram-se definitivamente da sessão, depois de devidamente autorizados, os membros 

Carlos Ferreira, Fernando Marques e Sílvio Abreu. 

Verificaram-se as seguintes intervenções: 

Rui Agonia questionou sobre o facto de se adjudicarem empreitadas a empresas sobre as 

quais posteriormente se verifica não terem capacidade financeira para a execução das 

mesmas; 

José Luis Azevedo questionou sobre os resultados previstos e não atingidos; 

Álvaro Maio questionou sobre a adjudicação de empreitadas, preços de adjudicação e preços 

finais. 



A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DELIBEROU, POR MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES, 

COM VINTE E UM VOTOS A FAVOR, CINCO VOTOS CONTRA E QUATRO ABSTENÇÕES, 

APROVAR O RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, RESPEITANTES AO ANO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E OITO. 

JUVENAL SILVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "Votamos contra 

pela seguinte ordem de razões: 1 – O nível de despesa de investimento em saneamento é de 

cerca de metade relativamente ao previsto no Plano de Actividades, apesar das obras dessa 

rede se encontrarem em curso há vários anos. 2 – Confirmando o que, em tempo, havíamos 

referido, as receitas administrativas dos S.M.A.S., ascendem ao dobro das receitas de venda 

de água. 3 – A diferença entre o previsto relativamente ao aumento de consumidores e ao 

realizado, é elevada, demonstrando incapacidade de gestão. As contas apresentadas foram 

elaboradas sem rigor, apresentando erros evidentes." SEGUEM-SE ASSINATURAS. 

O MEMBRO AGOSTINHO NEIVA APRESENTOU A SEGUINTE DECLARAÇÃO DE VOTO: "O 

Grupo do PSD votou favoravelmente os documentos em apreço nomeadamente: 1. Relatório 

de Actividades; 2. Conta de gerência da Câmara Municipal; 3. Relatório de contas e gerência 

dos Serviços Municipalizados; pelo facto de, pela sua exposição e análise, na demonstração da 

sua execução em mais de oitenta e oito por cento relativos a um e cerca de sessenta por cento 

a dois e três, não termos qualquer dúvida relativa à sua fiabilidade e. além do mais, demonstrar 

uma clara realização das obras e benefícios de que as populações usufruem e que, ao longo 

destes mandatos lhes tem sido prometido executar." SEGUE-SE ASSINATURA. 

04 - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

De acordo com o número um do artigo quadragésimo primeiro do Regimento em vigor, o 

senhor Presidente da Mesa declarou aberto o período de intervenção do público, tendo-se 

inscrito o senhor Justino Mouquinho da Costa, que usou da palavra nos termos do Regimento. 

Pelo Presidente da Mesa foi proposto que a acta da presente reunião, fosse aprovada em 

minuta, para efeitos imediatos, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

E nada mais havendo a tratar, foi elaborada a minuta da presente sessão, que, depois de lida, 

foi submetida à aprovação da Assembleia Municipal, sendo aprovada por UNANIMIDADE DOS 

PRESENTES. 

Sendo catorze horas, pelo senhor Presidente da Mesa foi declarada encerrada a presente 

sessão. 


